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CD: Annar Follesøs innspilling av Ole Bulls fiolinkon-
serter pluss noen enkeltnumre til på 2L har fått debat-
ten til å blusse opp igjen, om hvem Bull egentlig var.
Publisitetskåt superstjerne og storforbruker av andre
mennesker og deres forhåpninger, ja vel.

MEN HVA SLAG MUSIKER var han? For en ettertid der
virtuoseriet nærmest har blitt en vederstyggelighet, er
det blitt nær noe gåtefullt at tida sjøl var en der selv
store ånder dånte når de hørte en Paganini – og, visst-
nok, også en Ole Bull. Det eneste som er sikkert er at
det må ha vært noe mer, og noe langt mer, enn vår
samtids virtuoseri, som er hengt opp i det teknisk
briljante.
Så hva er det med Follesøs Bull, som han håndterer

på lag med Kammerorkestret under Ole Kristian Ruud.
Det har vært hevdet at han har tkk i villskapen hos vir-
tuosen, men akkurat det lyter i hvert fall jeg forgjeves
etter. Intens i tonen kan han så visst være, det kommer
særlig til orde i småstykkene, «Sæterjentens Søndag»
og «I ensomme Stunde», sanger som viser oss Bulls
store melodiske gave til fulle, sentimentalitet av
dypeste og edleste slag.

OG DERFRA GÅR DET NOEN TRÅDER videre, i hvert fall
i mine assosiasjoner. For fiolinkonsertene klinger slett
ikke som instrumentalverker, men mer som operapot-
purrier av Bellinisk slag, ganske særlig den store kon-
serten i A-dur. Og det ganske så forbeholdsløst. Det er
da man skal komme i hu hvor sterkt operakunsten sto
på Ole Bulls tid, og hvor hemningsløst Europa ga seg
hen til den, inklusive den intellektuelle elite. Tenk bare
på Hegel som kastet seg ut i forsvar for Rossini-rusen,
overfor hva han kalte ”den høye tyske forstand”.
Den dimensjonen synes jeg i hvert fall at Follesø får

fatt i, og slik tegner nye streker til vårt portrett av Ole
Bull. Akkurat på dette punkt synes jeg nok at Kam-
merorkestret kunne brust litt mer med fjæra.

SOM EN LITEN FORSMAK på Kent Naganos besøk i
Bjørvika om få uker, kan man lytte til hans innspilling av
Beethovens to siste klaverkonserter på ECM, med sitt
eget Montreal-orkester og med Till Fellner ved klaveret.
I forhold til alle andre utmerkede innspillinger av nett-
opp disse verkene, utmerker Fellner seg ved sin spør-
rende og lyttende holdning, til musikken og til med-
spillerne i orkestret. Og Nagano gir svar på tiltale,
åpner dialogen helt utsøkt og lar den folde seg ut.
For en gangs skyld låter ikke Beethoven skråsikker.
Deutsche Grammophon har hentet frem kremen av

sineMahler-innspillinger, med alt av hva komponisten
skrev, og gitt det ut i en boks på 18 CD-er. Det er en
makeløs utgivelse, også fordi de bevisst har latt være
å rendyrke enkelte storeMahler-dirigenter, men
panorerer hele feltet fra legendariske Rafael Kubelik,
via Haitink, Mehta, Giulini og Karajan og til Bernstein
og Boulez.

FLERE AV DE STORE UTØVERNE var på andre labeler
tidligere, ikke minst EMI. Men fra 60-tallet av samlet
Deutsche Grammophon trådene, og løftet dem samti-
dig fram på nye markedsføringsstrategier. Det gjorde
den gule labelen attraktiv, ikke minst for de store diri-
gentene. Resultatet av dette skinner også gjennom i
denneMahler-samlingen.
Men skulle jeg velge meg én av symfoniene, her, så

ville nok valget falt på Karajans innspilling av 9. symfoni
med Berlnerfilharmonikerne.
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TEGNESERIE: Ingen gjen-
nomgangsfigurer. Nada virkelig-
hetsforankring. Men det mest
uberegnelige med «Fagprat» er li-
kevel humoren. Latterbomber og
blødmer står side ved side. Ikke
bare dét: Ved første gjennomles-
ning humrer jeg av vitsetegninger
som neste gang bare er flaue,
mens poenger som i utgangs-
punktet er platte bryter ned mot-
standen og etterlater meg for-
svarsløst lattermild.

Absurd
Virkestoffet ligger selvfølgelig i
tegningene. Figurer utstyrt med
ville blikk, abnorme fakter og
monstrøse proporsjoner presen-
terer hverandre for sine små be-
kymringer og vrangforestillinger.
Hvert panel er et befriende fre-
akshow, der skapningene ser ut
som de er fanget i den absurde
tegningen og forsøker å forklare

sin situasjonmed et komisk over-
ivrig alvor.

Friskt
Konseptet «Fagprat» dukket først
opp som helsides tegninger i de
hjemmesnekrede antologiene til
tegneseriekollektivet Dongery.
Med sin hemningsløse eksperi-
mentvilje, dedikasjon og gjen-
nomgående absurde humor, er
Dongery-gjengen det mest sti-
mulerende tilskuddet i norske
tegneserier de siste ti årene, og
Flu Hartberg er det mest produk-
tive medlemmet. Et eget stensi-
lert hefte med hans «Fagprat» var
blant høydepunktene fra leiren
før de alle fikk innpass i etablerte
blader og forlag og «Fagprat» av
økonomiske hensyn «måtte tvin-
ges inn i konformitetens stripe-
format», som Hartberg skriver i
etterordet.

Serien går nå fast i Dagbladet,
som vitsetegninger i stripefor-
mat.
Det er disse som samles i boka,

sortert i klassiske kategorier som
etikk, arbeidsliv, kosthold, rus og
reiseliv, som en kontrast til det
utflytende innholdet. Jeg skulle
helst sett en bok hvor også eldre
ting var med. «Fagprat» spriter
opp avisa, men i store doser mer-
kerman at stripeformatet av og til
hemmer det uhemmede konsep-
tet. Serien er morsomst på sitt
mest brutalt surrealistiske, og ved
hvert snev av satire eller normali-
tet tappes humoren.
Men uansett hva han gjør knu-

ser Flu Hartberg stripeformatets
konformitet tilmatjord.Derfor er
«Fagprat» et like sjukt som friskt
pust.
h Les intervjumed FluHartberg i
dagens Dagbladet FREDAG.

Et sjukt pust
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Flu Hartberg
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